
                              
 
 

POZVÁNKA NA VIII. ročník tradiční odborné konference 

100 let české rodiny 

 

TERMÍN: 16. – 17. 4. 2018 

MÍSTO: Velká zasedací síň Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám. 2 

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu jako akreditovaná vzdělávací instituce, je tradičním 

setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní 

i nestátní sféře. Konference probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem 

Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou 

Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, 

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšími odborníky. 

TEMATICKÉ OKRUHY: 

 Historie české rodiny, dědické řízení, dítě v NOZ    Vzdělávací systém 

 Ekonomika rodiny – dávkové systémy    Sexuologie, adiktologie 

 Sociální učení, sociální pedagogika    Volnočasové aktivity a další  

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, 

kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti 

sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.  

Uzávěrka přihlášek je do 9. 4. 2018 nebo do naplnění kapacity. Pokyny pro autory příspěvků najdete v příloze 

pozvánky. Příspěvky konference budou zařazeny do sborníku.   

HARMONOGRAM KONFERENCE:  

Pondělí 16. 4. 2018 od 10:00 do 17:00 hodin 

Úterý 17. 4. 2018 od 9:00 do 13:30 hodin 

Aktuální informace o konferenci a podrobný program můžete sledovat na internetových stránkách www.domus-

cpr.cz, kde také najdete orientační mapu místa konání konference. 

Přihlášení účastníci obdrží podrobný program konference a další informace elektronickou poštou počátkem měsíce 

dubna. Těšíme se na Vaše přihlášky, kapacita konference je omezena.  

Přihlášky můžete zasílat poštou na adresu: DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s., Černická 7, 301 00 Plzeň, nebo 

elektronicky na domus@domus-cpr.-cz, případně můžete využít elektronický přihlašovací formulář. 

Účastnický poplatek činí 550,- Kč na osobu. Cena zahrnuje texty a podklady pro jednání, občerstvení v průběhu 

konference a certifikát o účasti.  

Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 9. 4. 2018 na účet 43-5193300247/0100. Do „zprávy pro příjemce“ uveďte 

název vysílající organizace nebo jméno. V případě platby na místě nebude vystavena faktura, ale pouze pokladní 

doklad. 

Na setkání s Vámi se těší tým organizátorů. 

Mgr. Romana Svobodová 

ředitelka spolku  Domus – Centrum pro rodinu, z.s.     V Plzni dne 26. 2. 2018 
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